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 بلدية قليبيـة     

 

 2021ستثنائية للمجلس البلدي لسنة االلسة اجلحمضر 
 2021 نوفمرب 06املنعقدة بتاريخ 

 

 

 

القانون األساسي عـ الدعوة   09/05/2018المؤرخ في    2018ـدد لسنة  29عمال بمقتضيات  وبناء على 

 والمتضمنة نص اإلستدعاء التالي:  2021/ 01/11الصادرة بتاريخ    المجلس البلديالموجهة إلى كافة أعضاء  

 مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة

 إلى  الـسـيد )ة( : ................

 .   دعــــــــوة: الـمـوضـوع

 ،وبعـد

الجلسة االستثنائية للمجلس البلدي المقرر عقدها  يتشرف رئيس بلدية قليبية بدعوتكم لحضور  

السبت   في    2021نوفمبر    06يوم  للنظر  بقليبية  البلدية  بقصر  صباحا  العاشرة  الساعة  على 

 المواضيع المدرجة بجدول األعمال التالي: 

/المصـــادقة على  لر قرك تكميلي إلتمام مشـــرور ت هير بوادي الي ف فحي ال اللســـة  وجبل 1

  2019ية فبرنامج سنة شوالق بقليب

وســوق الجملة لليضــر وال الل   2023و  2022/المصــادقة على لةمة الســوق االســبوعية لســنتي  2

 بقليبية 2024و 2023و 2022لسنوات 

 مع التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار /المصادقة على ابرام ات اقية تعاون وشراكة3

 ----------- 

البلديعقد   سنة    نوفمبرمن شهر    السادس   السبت يوم    2021لسنة    استثنائيةجلسة  قليبية  ب  المجلس 

بقليبية  صباحا  العاشرةعلى الساعة     06/11/2021ف   أل ين وواحد وعشرين البلدية  السيد   بقصر  برئاسة 

 :  المجلس البلديأعضاء   السادةالسيدات و وبحضورجمال الحجام رئيس البلدية 

، مجيدي النجيلي ،، سنية فرج هللاسعيدة النمر ،وفاء االنقلية ،ريدانفوةي الحجام، إلهام فتحي حسونة، 

بوع يف ال رودي،  محمد  الل يف،  ،فا مة  عبد  محمد  المسلماني،  أحمد  ال رابلسي،  علي    وليد  محمد 

 وسليم بن رجر. عبد الوهار بلوم ، ، المبروك العياريالجنحاني 
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عائدة صمود،  محمد االسعد البربار، شادي بن سليمان،  األنقلية،  هشام    ،رانية متار هللا:  وت ير السادة

حياة اليحياوي، حافظ الجبالي، شيماء بالحاج عمر، سلمى المجيد، ناجي ريدان، أميرة االنقلية، رحار حميد، 

 .فؤاد المجيد

 السادة: كل من  البلديةحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس كما  

عرفات االرناؤو  رئيس مصلحة النةاعات    ،محمد التكالي مدير فنيبي الكاتر العام ،عبد العةية غري 

المسلماني فاتن  البلدي،  المجلس    والملك  بشؤون  مكل ة  مكلف  متصرف  مساعد  متصرف  الشارني  وعماد 

 . باإلعالم

رئيس البلدية بكلمة رّحر في مستهلها بالسادة أعضاء المجلس البلدي    افتتح الجلسة السيد جمال الحّجام

جدول أعمال الجلسة كما ورد بنص االستدعاء واستسمح الحضور إلضافة بعك النقا  ليصبح  ثم استعرك  

 جدول األعمال كما يلي: 

/المصـــادقة على  لر قرك تكميلي إلتمام مشـــرور ت هير بوادي الي ف فحي ال اللســـة  وجبل 1

  2019والق بقليبية فبرنامج سنة ش

  2023و 2022لسنتي بقليبية /المصادقة على لةمة السوق االسبوعية 2

  2024و 2023و 2022لسنوات بقليبية المصادقة على لةمة سوق الجملة لليضر وال الل  /3

 لغ ا/المصادقة على  رح مب4

 التنسيقية الجهوية لتعليم الكبارمع  المصادقة على ابرام ات اقية تعاون وشراكة/5

  2022اإلعداد للبرنامج السنوي لالستثمار البلدي التشاركي لسنة /6

 /المصادقة على تعديل تركيبة لجنة متابعة المشاريع والتي ي  االستراتيجي7

 . سنية فرج هللا والهام ريدانان :تان إلمضاء محضر الجلسة السيدتان المنتيبتالعضو

 . فاتن المسلماني  ةبمساعدة السيد : السيد عبد العةية غريبي الكاتر العام للبلديةالجلسةمقرر 

 

المصادقة علل علل عةض عكمملل عتكمد عمراض تعكلرلضعا اقاعالفل)عي  عاللسل(ا جع  ا ع/1
ع:جع2019ر القعاقللال عياضندمجع(ن ع

  2019في إ ار برنامج االستثمار البلدي لسنة بين السيد عبد العةية غريبي الكاتر العام للبلدية أنه 

تم برمجة مشرور ت هير بكل من قرية وادي الي ف و حي جبل شوالق ببلدية قليبية بكل ة تقديرية قدرها 
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القر   698 159 حسر  المشرور  لتمويل  المبدئية  الموافقة  على  تحصلنا  وقد   ، عدد  د  بتاريخ    37ار 

  بقا للي ة التمويلية التالية :  2020/ 09/ 17

 د  59  698تمويل ذاتي :            *   

 د  100  000قرك :                 *   

و بعد القيام بإجراءات  لر العروك ، أفرةت نتيجة تقييم العروك عن قبول مقاولة بمبلغ قدره 

 د باعتبار جميع األداءات .  733,500 219

يث أن مبلغ العرك ي وق اإلعتمادات الميصصة للمشرور ببرنامج اإلستثمار البلدي ، وحتي  وح

يتسنى لنا ت  ية كل ة المشرور و إتمام إجراءات ابرام الص قة ، فالمعروك على السادة أعضاء المجلس 

بقيمة   البلدي   تكميلي  قرض  طلب  على  كاآلت   د 734 59 المصادقة  التمويلية  الي ة  تصبح  :        بحيث  ي 

 د  60 000       تمويل ذاتي :  -                                       

 د 100 000  قرض:  -

 د  59  734 قرض تكميلي: -

 -------------- 

 د  219 734الجملة :        

 

ادة أعضـاء  لر قرك تكميلي إلتمام مـشرور   المجلس البلدي باإلجمار على  وبعد النقاش صـادق الـس

  . 2019ت هير بوادي الي ف فحي ال اللسة  وجبل شوالق بقليبية فبرنامج سنة 

 

(اانك عع/2 (ااا لل عل (اا قعاة (ااكفسمعالممدلل عالم دل عقاف عال صاادقة علل علققعلةم عت الم
ع:2023 عع2022

بإعالن  قامت  بلدية قليبية    البلدي أنالنةاعات والملك  أفاد السيد عرفات األرناؤو  رئيس مصلحة   

تم ، و 2023- 2022ق األسبوعية لسنتي   لر عروك قصد لةمة إستيالص المعاليم الموظ ة دايل السو

أكتوبر    13كما حدد آير أجل لقبول مل ات العروك ليوم    2021سبتمبر    22نشره بجريدة الشروق بتاريخ  

التاري  2021 بن س  و  العاشرة صباحا.  الساعة  تم فتح  على  النصف صباحا  و  العاشرة  الساعة  خ و على 

 العروك المقدمة من قبل لجنة التبتيت و التي كانت مقترحاتها كالتالي : 

 د  127.000،000 يليل الدقداقي

 د  128.000،000 لليدمات  MDSمحمد دبيش و شركة 
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قامت لجنة التبتيت بعقد جلسة للبت في العروك المقدمة تحت    2021أكتوبر    20و حيث أنه بتاريخ  

 إشراف السيد رئيس البلدية . 

لليدمات    MDSو بعد التداول و النقاش تم التبتيت ل ائدة كل من محمد بن امحمد دبيش و شركة  

 . 2023لسنة  %05مع ةيادة  2022د لسنة   128.000،000بالتضامن بينهما بمبل ا سنويا قدره 

. مع الُمرفقة لهذا المحضرفالمعروك على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على عقد اللةمة  

 . د 125.133،750هو   2021مبلغ اللةمة لسنة وأن  مالحظةال

من مجلة الجماعات المحلية ينص في فقرته الثانية على    84ال صل  السيد الكاتر العام أن  وقد بين  

التالي:"تيتص مجالس الجماعات المحلية بالتداول في عقود اللةمات ومدتها وجوانبها المالية وإقرارها بعد 

إلى   الميتصة  اللجوء  والمصالح  الهيئات  استشارة  المحلية  وللجماعات  الش افية.  بقواعد  والتقيد  المنافسة 

وقد تمت مالحظة أن مبلغ اللةمة لم المضبو ة بال صل.  وقد قمنا باتبار كل المراحل    دارات المركةية"باإل

ارتأت لجنة   ونظرا للوضع االقتصادي الذي تشهده البالد جراء ت شي فيروس كورونا فقديرت ع كثيرا ولكن 

   عدم إعادة البتة ألن النتيجة غير مضمونة.  التبتيت

أي ضمان    التبتيتوأضاف أنه لم يكن لدى لجنة  ما بينه السيد الكاتر العام    السيد فتحي حسونةكما أكد  

 وافقت اللجنة على أعلى سعر تم تقديمه. حول ارت ار مبلغ اللةمة إذا تمت إعادة البتة لذا 

مناقشة بعك فصوله وياصة المتعلقة  صياغة عقد اللةمة بعد  وقد  لبت السيدة وفاء االنقلية إعادة  

 بالتعري ة والمدة ومكان االنتصار وااليتصاص و البت بتحميل المستلةم مسؤولية تنظيم السوق. 

ويمكن ت بيقه مستقبال  وتديل السيد محمد عبد الل يف وبين أن مقترح السيدة وفاء االنقلية وجيها  

 وليس على عقد اللةمة الحالي ألن في ذلك تع يال للصالح العام.  

امتداد   السوق على  انتصار  إلى مشكلة  بلوم  الوهار  النجيلي وعبد  السيدان مجيدي  أيام    3وأشار 

نين  و البا بإيجاد حل لذلك ياصة وأن العديد من الموا   عوضا عن يوم واحد الذي ينص عليه عقد اللةمة

 يشتكون من االنتصار الم ر . 

االنتصار   ظاهرة  من  للحد  المبذول  المجهود  على  البلدية  رئيس  ال رابلسي  وليد  السيد  شكر  وقد 

 أكد على الصعوبات التي تعترك ذلك. ال وضوي و

وبين السيد رئيس البلدية أن اإلدارة قامت بكل اإلجراءات الالةمة لت بيق القانون والحد من االنتصار  

  وضوي وراسلت جميع األ راف لمساعدتنا على ذلك ولكن التجاور كان محتشما.ال

السادة صادق  النقاش  المعاليم    وبعد  استيالص  لةمة  عقد  على  باألغلبية  البلدي  المجلس  أعضاء 

لسنتي   األسبوعية  السوق  دايل  ووليد    2023و   2022الموظ ة  بلوم  الوهار  عبد  السيدين  اعتراك  مع 

 وضور واحت اظ السيدة وفاء االنقلية بصوتها. ال رابلسي على الم
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(اا قعال ملا عللف ااضع ع/3 (ااكفسمعالممادلل عالم دلا عقافا ع صاادقةا علل علقاقعلةما عت الغس عالم
ع:2024ع-ع2023ع-ع2022ل(ن اتع

بإعالن  لر عروك قصد   قامت  بلدية قليبية  بين السيد رئيس مصلحة النةاعات والملك البلدي أن  

  2024 -  2023 –  2022لةمة إستيالص المعاليم الموظ ة دايل سوق الجملة لليضر و ال الل لسنوات 

  13كما حدد آير أجل لقبول مل ات العروك ليوم    2021سبتمبر    22، و تم نشره بجريدة الشروق بتاريخ  

ى الساعة العاشرة و النصف صباحا تم  على الساعة العاشرة صباحا. و بن س التاريخ و عل   2021أكتوبر  

 فتح العروك المقدمة من قبل لجنة التبتيت و التي كانت مقترحاتها كالتالي : 

 

 د  181.000،000 يليل الدقداقي

 د  185.000،000 لليدمات  MDSمحمد دبيش و شركة 

  

قامت لجنة التبتيت بعقد جلسة للبت في العروك المقدمة تحت    2021أكتوبر    20و حيث أنه بتاريخ  

 إشراف السيد رئيس البلدية . 

لليدمات    MDSو بعد التداول و النقاش تم التبتيت ل ائدة كل من محمد بن امحمد دبيش و شركة  

و   2023لسنوات   %   10مع ةيادة  2022د لسنة   185.000،000بالتضامن بينهما بمبل ا سنويا قدره 

 تحتسر على قاعدة آير مبلغ سنوي مستحق.  2024

الُمرفقة لهذا المحضر، مع  فالمعروك على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على عقد اللةمة  

 . د 181.621،000هو   2021مبلغ اللةمة لسنة المالحظة وأن 

المعاليم   استيالص  لةمة  عقد  على  باألغلبية  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  صادق  النقاش  وبعد 

مع اعتراك السيدين عبد    2024و  2023و  2022الموظ ة دايل سوق الجملة لليضر وال الل لسنوات  

 الوهار بلوم ووليد ال رابلسي على الموضور واحت اظ السيدة وفاء االنقلية بصوتها. 

 

عع:لضحعمادلغعالمصدقة علل ع/ع4

أنه    البلدي  النزاعات والملك  السيد عرفات األرناؤوط رئيس مصلحة  البين  اإلستثنائي  للوضع  ي  ذنظرا 

و البالد  كوفيد  إعاشته  فيروس  إنتشار  من  للتوقي  إتياذها  وقع  التي  السالمة  إجراءات  يالل سنة    19لى 

الهيئة  و  2021 أقرتها  التي  باإلجراءات  كوروناإلتةاما  فيروس  إنتشار  لمجابهة  إقرار  الو نية  منع   تم 

 اإلنتصار باألسواق األسبوعية على النحو التالي : 
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 عدد األسواق  المدة القرار ع/ر 

01 
 2021جان ي  13ـدد بتاريخ 2630القرار البلدي عـ

 الذي ينص على انتصار سوق اليضر ال غير 
 نصف سوق  2021جان ي  18يوم 

 2021أفريل   08ـدد بتاريخ 2639القرار البلدي عـ 02
إلى   2021أفريل  09بداية من يوم  
 2021أفريل   30غاية يوم 

 ـدد سوق 03عـ

03 
 2021جويلية  03قرار السيد والي نابل المؤرخ في 
 2021جويلية  17قرار السيد والي نابل المؤرخ في 

إلى غاية   2021جويلية  04بداية من 
 2021جويلية  31يوم 

 ـدد سوق 04عـ

 سوق  7.5 عدد األسواق التي تم منع إنتصابها 

ف التي تضم    2021و حيث أن مبلغ لةمة إستيالص المعاليم الموظ ة دايل السوق األسبوعية لسنة 

سوق  52عـ يوم  و   ـدد  دينارا  ثالثون  و  ثالثة  و  مائة  و  أل ا  عشرون  و  يمسة  و  مائة  مليما    750هي 

 د  ، و بالتالي فإن مبلغ السوق الواحد هو : 125.133،750ف

 د   2.406،418=   52/   125.133،750

 المبلغ المقترح لل رح هو :

 د  18.048،135=   7.5*  2.406،418

بمكتور ي لر من يالله  رح قيمة األسواق   2021أوت    06و حيث أن مستلةم السوق تقدم بتاريخ  

 التي تم منعه من اإلنتصار بها.   

و حيث تداولت لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف في الموضور بجلستها المنعقدة  

 و أبدت رأيها بالموافقة.  2021نوفمبر   04بتاريخ  

د من    18.048،135ك على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على  رح مبلغ   والمعرلذا ف

 . 2021قيمة لةمة إستيالص المعاليم الموظ ة دايل السوق األسبوعية لسنة 

وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على الموضور مع احت اظ السادة عبد   

 لية ووليد ال رابلسي بأصواتهم.الوهار بلوم ووفاء االنق

 

ع:ااضا عاكلدةل عكمد نع رضام عمععالكن(لقل عال ر ل علكملل عالمادضالمصدقة علل ع/5

الجهوية لتعليم الكبار بنابل تحت إشراف    التنسيقيةأفاد السيد عبد العةية غريبي الكاتر العام للبلدية أن  

بمكتور   2021سبتمبر    15لمصالح بلدية قليبية بتاريخ  قد تقدمت  السيد المدير الجهوي للشؤون اإلجتماعية  

ت لر من يالله الترييص لها في إست الل العقار البلدي الكائن بنهج ال اهر ص ر بحي البستان من أجل  

 الكبار ل ائدة موا ني مدينة قليبية األميين و محدودي القدرات القرائية.  تن يذ البرنامج الجهوي لتعليم
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   األميين و محدودي القدرات القرائيةاإلرتقاء ب ئة من موا نيها فحرصا من بلدية قليبية على الدعم وو

التعليمي و اإلجتماعي بنابل و    على المستوى  الثقافي تم النظر مع اإلدارة الجهوية للشؤون اإلجتماعية  و 

التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار في إبرام إت اقية تعاون و شراكة و ذلك لبعث مركة متعدد المهارات لتعليم  

 الكبار بال ضاء البلدي الكائن بنهج ال اهر ص ر حي البستان قليبية. 

أعضاء المجلس البلدي ابرام ات اقية تعاون و شراكة مع التنسيقية الجهوية  فالمعروك على السادة       

 لتعليم الكبار تحت إشراف السيد المدير الجهوي للشؤون اإلجتماعية بنابل. 

 

وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على الموضور مع احت اظ السيدة وفاء  

     االنقلية بصوتها.

 

 

ع:ع2022لاضندمجعال(ن اعلس(كثمدضعالالقاعالكردضم عقاقعلاتل/6

أنه   العمرانية  والتهيئة  األش ال  لجنة  رئيسة  االنقلية  وفاء  السيدة  للبرنامج  بينت  اإلعداد  ن اق  في 

  2021نوفمبر    3يالل جلستها المنعقدة بتاريخ    اللجنة تداولت    2022 السنوي لإلستثمار البلدي التشاركي

في مقترح مشاريع يتماشى مع  بيعة المرحلة من حيث اإلمكانيات المادية المتاحة والمشاريع المع لة أو  

التي في  ور اإلنجاة حيث تم اإلقتصار هاته السنة على المشاريع المهيكلة والمشاريع اإلدارية ح اظا على  

وأبدت رأيهافاللجنة  بالموافقة على    نجاةها بتيصيص إعتمادات تكميلية  بقة وضمان إديمومة المشاريع السا

 مقترح المشاريع اآلتي ذكرها:

 

 2022اإلعتمادات املتاحة إلجناز الربنامج اإلستثماري 

 المبلغ  البيان 

 أ د  100 تمويل ذاتي 

 أ د  447 مساعدة 

 أ د  240 قرك 

 أ د  787 جملة اإلعتمادات المتاحة : 
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 مقرتح قائمة املشاريع وقيمتها التقديرية

 

 المشاريع اإلدارية 

 القيمة التقديرية  رور ـــشـ مـال ر / ر

 أ د  50   الثاني   فالقس مشرور إنجاة فضاء الموا ن  01

 أ د  20 تجهيةات إعالمية ف تجديد + إقتناء    02

 أ د  10 إقتناء وسائل نقل ف دراجات نارية   03

 أ د  15 تجهيةات ومعدات عمل  04

 أد  95 الجملة التقديرية للمشاريع اإلدارية المقترحة : 

 

 المشاريع المهيكلة 

 القيمة التقديرية  رور ـــشـ مـال ر / ر

 أ د  406 الثاني    فالقس مشرور نقلة السوق األسبوعية  01

02 
 PRCAإحياء المراكة العمرانية القديمة  برنامج

 ف تهيئة و تجهية فضاء لال اليضراء   
 أ د  30

 أ د  70 ت هير حي المحيجر + وإبن نظير ف القس  الثاني    04

 أ د  138 ومي ضات سرعة 2020صيانة ال رقات وتكملة مشرور التعبيد  05

 أ د  PRCA 32 الثاني  فالقس تهيئة ب حاء السوق المركةية   06

 أ د  10 صيانة المسرح البلدي  07

 آ د  6 تهيئة المسلخ البلدي ف تركير أبوار    08

 أد  692 المقترحة: الجملة التقديرية للمشاريع المهيكلة 

األولى في إ ار إعداد المي   السنوي لالستثمار    عرك هذا المقترح في الجلسة التشاركيةوسيتم  

 . 2022البلدي التشاركي لسنة 

ع/عالمصدقة علل عكمقل عكضملا عل ن عمكدام عالمردضلعع الكفلللعاال(كضاكل  :7

وليد  السيد    عرك السيد  م لر  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  على  البلدية  رئيس  الحجام  جمال 

التي يترأسها والذي أفاد أنه  متابعة المشاريع والتي ي  االستراتيجي  نة  حول تعديل تركيبة لج ال رابلسي  

الجلسات الشتمالها على   اللجنة عند عقد  التي تعترك  للصعوبة  وفاة عضو عضوا من جهة و  18نظرا 

واستقالة عضو آير وغيار دائم لعدة أعضاء من جهة أيرى ،فقد تم التنسيق مع أعضاء اللجنة الراغبين في  

وكانت النتيجة    ر من عضويتها ومع أعضاء المجلس البلدي الراغبين في االنضمام إلى هذه اللجنة االنسحا

 كما يلي: 

 * تتركر لجنة متابعة المشاريع والتي ي  االستراتيجي من السادة اآلتي ذكرهم:

   رئيسوليد ال رابلسي : -
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 مقررشيماء بالحاج عمر : -

عبد  - العياري، محمد  عبد  المبروك  الحجام،  فوةي  االنقلية،  وفاء  الجنحاني،  الل يف، محمد علي 

 أعضاءالوهار بلوم، أحمد المسلماني ومحمد بوع يف : 

المشاريع   متابعة  لجنة  تركيبة  على  باإلجمار  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  صادق  النقاش  وبعد 

 كما يلي: والتي ي  االستراتيجي 

 الصفة باللجنة  االسم واللقب ع/ر 

 ةـــس اللجنـــرئي وليد ال رابلسي  1

 رر ـــقـــم شيماء بالحاج عمر  2

 عــــضــــو المبروك العياري  3

 عــــضــــو محمد عبد الل يف  4

 عــــضــــو محمد علي الجنحاني  5

 عــــضــــو وفاء االنقلية  6

 عــــضــــو فوةي الحجام  7

 عــــضــــو عبد الوهار بلوم  8

 عــــضــــو أحمد المسلماني  9

 عــــضــــو محمد بوع يف  10

 

 ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الةوال. 

 


